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Jak łączyć aktywność fizyczną  
z jedzeniem?

BEZPŁATNY
PORADNIK



TRENING
w godzinach rannych

Na czczo? Po śniadaniu?

To chyba największy dylemat ćwiczących. Opinii 
o tym, żeby dostarczać organizmowi energii  
z pożywienia przed treningiem jest tyle samo, 
co mówiących, że tkanka tłuszczowa lepiej 
spala się na czczo. Co więcej, badania potwier-
dzą słuszność obu tez.

Zanim wybierzesz rozwiązanie najbardziej 
odpowiednie dla Ciebie, zastanów się, co 
jest twoim głównym celem: spalenie tkanki 
tłuszczowej czy budowa siły i wytrzymałości?  
Dobierając opcje treningowe, zwróć uwagę  
na intensywność i czas planowanego treningu.
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Jesteś osobą aktywną fizycznie? Chcesz 
mieć jak najwięcej energii? Pragniesz 
spalić zbędne kilogramy, nie tracąc przy 
tym własnych mięśni? Zastanawiasz się, 
czy lepszy będzie trening poranny czy 
popołudniowy? Przed śniadaniem czy po 
nim? Dowiedz się, jakie są zalety poszcze-
gólnych opcji i jakie spożywać posiłki, aby 
mieć energię do wysiłku fizycznego!



OPCJA NR 1 
TRENING  
NA CZCZO

WYBIERZ GO, JEŚLI: 

TRENING
w godzinach rannych

• Zależy Ci głównie na redukcji tkanki tłuszczowej.
• Twój organizm dobrze toleruje wysiłek fizyczny  

na czczo (nie czujesz osłabienia, zawrotów głowy, nud-
ności). Słuchaj swojego ciała!

• Masz mało czasu na trening, a jego intensywność nie 
jest wysoka.

Pamiętaj o NAWODNIENIU 
organizmu przed treningiem.

Pamiętaj o ROZGRZEWCE, 
podnieś temperaturę ciała, 
rozgrzej stawy – daj sobie 
czas na rozbudzenie.

Po treningu koniecznie  
zjedz PEŁNOWARTOŚCIOWE 
ŚNIADANIE, które uzupełni 
zapasy glikogenu i dostarczy 
pełnowartościowego białka.
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OPCJA NR 2 
TRENING  
PO  
ŚNIADANIU

!

WYBIERZ GO, JEŚLI: 

TRENING
w godzinach rannych

TRENING
popołudniu 
lub wieczorem

• Oprócz spalania kalorii zależy Ci na budowaniu mięśni 
oraz kondycji.

• Planujesz trening dłuższy oraz bardziej intensywny.
• W ciągu dnia intensywnie pracujesz i masz wysoki  

poziom stresu.

Skomponuj śniadanie tak, by znalazły się 
w nim źródła węglowodanów złożonych 
oraz białek. 

Zjedz np. owsiankę z owocami, kanapki 
z pieczywa pełnoziarnistego z dodat-
kiem twarogu lub dobrej jakości szynki 
i świeżych warzyw, omlet z jajek, kaszy 
jaglanej i banana.

Daj sobie czas (1-2 godz.) po śniada-
niu, żeby uniknąć uczucia ciężkości.  
Pamiętaj, że po posiłku organizm włącza 
funkcję trawienia.

Twój organizm w ciągu dnia otrzymał już pewną 
liczbę kalorii, pracuje na pełnych obrotach, więc 
nie potrzebuje specjalnego posiłku przed trenin-
giem. 

Warto jednak tak zaplanować jadłospis, żeby obiad 
lub podwieczorek zjeść ok. 2-3 godz. przed plano-
waną aktywnością. Jeśli minęło więcej czasu, zjedz 
niewielką porcję Granoli owocowej Sante z jogur-
tem, pieczywem chrupkim z ugotowanym jajkiem  
i awokado lub smoothie owocowym. 
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POSIŁEK
po treningu

Po treningu, zwłaszcza intensywnym, ważne jest, 
żeby jak najszybciej uzupełnić straty energetycz-
ne. To bardzo ważny czas na regenerację, wtedy  
w organizmie dokonują się korzystne zmiany.

W pierwszej kolejności, zaraz po wysiłku, sięgnij 
po węglowodany proste – doskonale sprawdzą 
się batony energetyczne, banan, winogrona lub 
garść suszonych owoców. Wszystko po to, by 
odbudować zapasy glikogenu. 

W ciągu ok. 1 godz. po treningu powinniśmy 
dostarczyć organizmowi wysokiej jakości białka, 
które jest głównym budulcem tkanki mięśniowej. 
Dobre posiłki po treningu to makaron z indykiem 
i warzywami, ryba przyrządzona na parze z do-
datkiem ryżu i surówki, gotowana ciecierzyca  
z pomidorami.

Pomimo późnej pory koniecznie uzu-
pełnij kalorie – przecież nie chcesz, 
żeby przez noc twoje ciężko wytre-
nowane mięśnie zostały pozbawio-
ne substancji odżywczych. Ogranicz 
jedynie spożycie węglowodanów  
na noc, idealnym posiłkiem po póź-
nym treningu będzie serek wiejski  
z rzodkiewką, bukiet sałat z tuńczykiem  
i oliwkami, sałatka caprese. 

Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest 
woda (zwłaszcza WODA OŻYWIONA 
SANTE), na bazie której można przy-
gotować domowy napój izotoniczny: 
do 1l wody dodaj szczyptę soli morskiej 
lub himalajskiej Sante, łyżeczkę natu-
ralnego miodu i sok z połowy cytryny. 
Pij na zdrowie!

PAMIĘTAJ O JEDZENIU RÓWNIEŻ  
PO TRENINGACH WIECZORNYCH!

UZUPEŁNIAJ PŁYNY,  
NAWODNIJ ORGANIZM!
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EDYTA
GEJDEL
terapeutka Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego

PILATES

Fizjoterapeutka i instruktorka pilatesu. Specjalizuje się 
w terapii tkanek miękkich, wykorzystując ją w lecze-
niu przewlekłych dolegliwości bólowych oraz nagłych  
dysfunkcji.

CHCESZ
DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

Skorzystaj z unikatowej oferty  
Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego
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TRENING PILATES >>

https://www.studiosante.pl/project/pilates/


Firma Sante postrzega zdrowie holistycznie, 
dlatego rozszerzyła działalność o Studio Sante 
Uzdrowisko Miejskie. Jest to wyjątkowa prze-
strzeń wellnessowo-terapeutyczna, w której 
Twoje ciało i Twój umysł powrócą do zdrowia, 
harmonii i równowagi. W komfortowych warun-
kach oczyścisz i zregenerujesz ciało, wyciszysz 
umysł i osiągniesz stan głębokiego relaksu. 

W basenach, saunarium, gabinetach zabiego-
wych i Bistro Sante zastosowano unikatowy  
na skalę światową system uzdatniania wody, 
którego podstawą jest Woda Ożywiona. 

Lecznicze kąpiele w Wodzie Ożywionej, spe-
cjalne ścieżki saunowania (japońska sauna 
sklana Ganbanyoku czy złota wypoczywalnia 
Goldarium) oraz energetyzujące rytuały i tera-
pie niedostępne w żadnym ośrodku w Europie 
stanowią o wyjątkowości Studia Sante! Relak-
sująca muzyka, przygaszone światła, kameralna  
atmosfera klubowych wnętrz wspomagają 
odnowę biologiczną oraz tworzą niepow- 
tarzalny nastrój SPA emanującego dobrą 
energią. Pobyt w Studio Sante Uzdrowisku 
Miejskim relaksuje i pobudza procesy samo- 
zdrowienia organizmu i regenerację komórkową 
na poziomie fizycznym, duchowym, emocjonal-
nym i energetycznym. Pozwala powrócić do pełni 
sił i zdrowia – a wszystko to w samym sercu War-
szawy!

TEL. +48 605 130 152, +48 691 603 611
UL. JAGIELLOŃSKA 55A | 00-301 WARSZAWA

WWW.STUDIOSANTE.PL



Misją firmy Sante jest dostarczanie żywności 
najwyższej jakości oraz propagowanie wiedzy  
o prawidłowym odżywianiu i zdrowym stylu 
życia. Eksperci Sante z dziedziny dietetyki, tech-
nologii żywności i żywienia realizują projekty  
w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy 
żywieniowe. Firma Sante używa przede wszyst-
kim składników pochodzenia naturalnego, rezyg- 
nuje z dodatków ulepszających smak, zapach, 
teksturę czy przedłużających trwałość produktów. 
Spożywając produkty Sante, możesz być pewny, że 
dostarczasz organizmowi wyłącznie najlepszych 
i wyselekcjonowanych składników z gwarancją 
jakości Sante.

SANTE ZNACZY 
ZDROWIE!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
ZAJRZYJ NA www.sante.pl

https://www.sante.pl/

